أخبار الرعية والبلد
* العائــدون الخميس  1710/1/3عاد من هنغاريـا السيد إبراهيم مفيـد صايـج بعد
استكمال عالجه في أحـد المستشفيات هناك.
االحد  1710/1/11عاد من أمريكا السيد فراس شاهر ياسر وزوجته فيرا جاد جاسر.
حمدا ً هلل على سالمة الجميع.
*األكـاليـل الجمعة  1710/1/10تم فــي كنيسة القديس جاورجيوس للــــروم
األرثوذوكس فـــــي بيرزيت إكليـل السيد طــالل جميــل الناطـور علــــى اآلنسة
رانيــة رزق وكيلـة من رام هللا – مبروك.

الوفيــات
السبت  1710 /1/11انتقلت إلــــــى رحمته تعالى فــــي ملجـأ الطيبـــــة السيدة
مريم سليمان يعقوب سعد (أم ميشيل) زوجة المرحوم يعقوب ميخائيل سعـد عن عمر
( )38سنة.
األربعاء  1710/1/15انتقلت إلــــــى رحمته تعـــــالى فـــــي ملجأ الطيبة السيدة
كوكب عيسى ناصر عن عمر ( )38سنة  .لهما الراحة األبدية ولذويها حسن الصبر
وعزاء اإليمان.

* رياضة رو حية في دير الالتين في اريحا للشبيبة الطالبة المسيحية
االعدادية -:الجمعة  1710/1/18تدعو األمانة العامة للشبيبة الطالبة المسيحية فئة

االعدادي للمشاركة في رياضة روحية من الساعة  3:77صباحا حتى  87:87عصرا ً
في دير الالتين في اريحا استعدادا لزمن التوبة والصوم .المساهمة في االشتراك 17
شيكل.
تعيين المطران وليم حنا شوملي نائبًا بطريركيًا لالتين في األردن :الخميس
 1710/1/3ت َّم تعيين المطران وليم خلفًا للمطران مارون لحام .وإذ نشكر المطران
مارون لحام لخدمته الطويلة لكنيسة األرض المقدسة ،ونتمنى للمطران وليم شوملي
التوفيق في مهمته الجديدة ،ونؤكد له صالتنا.
*المشروع الثاني لعام  :1710الجمعة  1710/1/73بعد االنتهاء من المشروع
األول بترميم المنافع الصحية بدانا المشرع الثني وهو طراشة ودهان مركز فعاليات
الرعية ليتالءم مع متطلبات المركز في لقاءات البراعم والشبيبة االعدادي والثانوي
والجامعي ومكان الجتماعات لجنة السيدات واالخوية المريمية باإلضافة في
استعمالها للقاء ابناء الرعية بعد قداس يوم االحد والستقبال المهنئين في االعياد
وتقبل التعازي ،عدا استخدامها للمخيم الصيفي وفعاليات طلبة المدرسة والفعاليات
البلد.
دورة تدريبية وارشادية إلدارة مشروع خاص .تقوم الرعية بدورة تدريبية
للشبيبة بإشراف مؤسسة الرؤية العالمية إلدارة مشروع تطوير األفكار الريادية
وتطويرها وذلك كل يوم الجمعة ولمدة ساعتين من  0:77-5:77مساء .من يرغب
االشتراك في هذه الدورة يمكنة تسجيل إسمه لدىكاهن الرعية او لدى اآلنسة
آرلين عودة.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 075

االحد السابع من السنة
1710/1/13

اآلحد السابع من السنة :شريعة الكمال :عدم االنتقام ومحبة األعداء
(متى )83-83 :5
أ .د .لويس حزبون
يتمحور إنجيل االحد حول كمال الشريعة اإلنجيلية ،حيث أكمل يسوع الشريعة القديمة بتوجيه
القلوب تجاه الحب من خالل عدم اإلنتقام ومحبة األعداء.
 )1تجنب االنتقام يعني ايقاع العقاب على المتعدي بالرد على الشر بالشر .والواجب يقضي
السن ،أ َ َّما
س ِمعت ُم أَنَّه قيل :العَينُ ِبالعَين والسِن بِ ِ
باالنتقام للحق المهضوم .اما يسوع فقالَ " :
َ
أَنا فأَقو ُل لكم :ال ت ُقا ِوموا الش ِِرير ،بَل َمن لَ َ
َ
َ
ُ
ض له اآلخر" (متى
ط َمكَ على خ ِدكَ األ ْي َمن
فاعر ْ
ِ
سنَّه الملك حمورابي البابلي في القرن الثامن عشر
 .)83-83 :5إن قانون "العين بالعين" َ
ق.م .للحد من االنتقام وذلك بمقابلة اإلساءة باإلساءة مثلها ،تنظيما لنزوات الناس .وقد ورد
هذا القانون على لسان موسى النبي في القرن الثالث عشر قبل الميالد( :خروج -18 :11
 )15وبهذا االمر ،لم يلغي مبدأ العين بالعين فحسب ،وإنما يوصي بعدم مقاومة الشرير (متى
 .)81-83 :5إنه ال يدين عدالة المحاكم البشرية ،التي سيقول عنها بولس إنها مكلفة بمباشرة
تنفيذ االنتقام اإللهي " إِنَّ الس ْل َ
عبَثًا ،ألَنَّها في ِخد َم ِة هللاِ كَيما تَنت َ ِق ُم ِلغَ َ
ض ِبه
يف َ
طة لم تَتقلَ ِد ال َّ
س َ
ِمن فــــا ِع ِل الشَّر"( .رومة )8 :18؛ ولكن يسوع يطالب تلميذه بالصفح عن الزالت .فال
ب الش ََّّر
نفوض أمـــــــرنا لالنتقام اإللهي ،بل يجب أن " نغ ِل ِ
يكفي ،مـــن اآلن فصاعــــــداً ،أن ِ
ِبالخير" (رومة  ،)11 :11وليس في األمر انتقاما ً بل نضعه في موقف حرج جدا ً يؤدي به
إلى تحويل بغضه إلى حب .فاإلنسان الذي يحب عدوه ،يستهدف تحويله إلى صديق ،ويتخذ
ت َابِنه ونَحنُ أَعداؤُه،
الوسائل المؤدية لذلك بحكمة .وقد سبقه هللا نفسه أذ صالَحَنا هللا ُ بِ َمو ِ
فما أَحرانا أَن نَن ُج َو بِحَياتِه ونَحنُ ُمصالَحون" (رومة .)17 :5
يوص يسوع تالميذه الى السعي نحو الكمال بعدم االنتقام فحسب ،إنما
 )1محبة األعداء :لم
ِ
َ
َ
َ
بمحبة األعداء أيضا ،فقال "أ ِحبوا أعدا َءكم وصَلوا ِمن أج ِل ُمض َ
ط ِهديكُم " (متى .)88 :5
َ
َ
ُ
تبرز هذه الوصية وسط مطالب يسوع الجديدة فهو نفسه تعرض ألعداء " أ َّما أعدائي أو ِلئكَ
الَّذي َن لم يُريدوني َم ِلكا ً علَيهم " (لوقا  .)10 :13وقد سلموه للموت ،وهو ،من فوق صليبه
ت اغ ِف ْر لَهمِ ،ألَنَّ ُهم ال يَعلَمونَ ما يَفعَلون"(لوقا  .)88 :18ويعلق القديس
قد غفر لهم "يا أَبَ ِ
أوغسطينوس "ال تفيد الصالة من أجل األصدقاء بقدر ما تنفعنا ألجل األعداء! فإن صلينا من
أجل األصدقاء ال نكون أفضل من العشارين ،أما إن صلينا من أجلهم فنكون قد شابهنا هللا في
ش ِت َم ولَم يَ ُردَّ على
محبته للبشر .وهكذا ينبغي أن يصنع التلميذ" ،اقتداء بمعلمه الذي " ُ
الشَّتي َم ِة ِب ِمث ِلها .تأَلَّ َم ولم يُه َِددْ أ َ َحدًا ،بل أَسلَ َم أ َ ْم َره ِإلى َمن يَح ُك ُم ِبالعَدْل"( 1بطرس ،)18 :1
س َموات ،ألَنَّه يُط ِل ُع
والسير أيضا على مثال اآلب السماوي " ِلتَصيروا بني أَبي ُك ُم الَّذي في ال َّ
برار والفُجَّار"( .متى  ،)85 :5الذي منه
ش َْم َ
شرار واألَخيار ،ويُ ِنز ُل ال َم َط َر على األ َ ِ
سه على األ َ ِ
علَيه "(متى
نستطيع الحصول على الغفران "وأ َ ْع ِفنا ِم َّما علَينا فَقَد أ َ ْعفَينا نَحْ نُ أَيْضا ً َمن لنا َ
 .)11 :6إن أحببنا من ال يحبنا ،تشبَّهنا باهلل .

برنامج االسبوع وفعالياته من 1710/1/16 – 1710/1/13

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب

السؤال األول :ما معنــــــى" َمن لَ َ
ض لهُ اآل َخر"
ط َمكَ على َخ ِدكَ األ َ ْي َمن فاعـــ ِر ْ
(متى )83 :5
الجواب :قدم لنا السيد المسيح أمثلة لمقابلة الشر بالخير في مقدمتها إنه إذا لطمنا
شخص على خدنا األيمن نحول له اآلخر أيضًا .ال يحمل القلب حبًا حقيقيًا نحو الضارب،
خاصة وأن البعض يعملون على إثارة اآلخرين ليضربوهم ،األمر الذي يسيء إلى الوصية
اإللهية .ولقد أوضح اآلباء أن الرب يسوع في تقديمه الوصية لم يقصد مفهومها بطريقة
أشو ًال .إنما
حرفية ،ألن اإلنسان ال يُلطم على خده األيمن بل األيسر ،إال إذ كان
الضارب َ
ِ
الخد األيمن يُشير إلى الكرامة الروحية أو المجد الروحي ،فإن كان إنسان يسيء إلينا
ليحطم كرامتنا الروحية ،فبالحب نقدم له الخد األيسر أيضًا ،أي الكرامة واألمجاد الزمنية
والمادية .كثيرون تعلموا كيف يقدمون الخد اآلخر ،ولكنهم لم يتعلموا كيف يحبون
ضاربهم .المسيح رب المجد ،واضع الوصية ومنفذها األول ،عندما لُطم على خده بواسطة
عبد رئيس الكهنة رد ً
سنتُ
اإلسا َءة .وإِن كُنتُ أَح َ
قائال " :إِن كُنتُ أ َ َ
سأْتُ في الكَالم ،فبَيِ ِن ِ
ضربُني؟ "(يوحنا  .)11 :13فهو لم يقدم الخد اآلخر ،ومع ذلك فقد
في الكَالم ،ف ِلماذا ت َ ِ
كان قلبه مستعدًا لخالص الجميع ال بضرب خده اآلخر فقط من ذلك العبد ،بل وصلب
جسده كله كم اجل البشرية.

السؤال :لماذا ال يمكن للكنيسة سيامة النساء كهنة؟
الجواب :نشأة سر الكهنوت ،فقد أسسه يسوع المسيح في أوائل نيسان عام  88خالل
العشاء األخير .وبلغ هذا السر كماله في ثالث مراحل .المرحلة ألولى :منح يسوع خالل
العشاء األخير سلطة تحويل الخبز إلى جسده والخمر إلى دمه حين قال" :إِصنَعوا هذا
ِل ِذكْري"(لوقا  .)13 ،11والمرحلة الثانية :وبعد ثالثة أيام ،أي بعد قيامته ،حدد يسوع
سلَني اآلب
سال ُم علَيكم! كما أَر َ
أسمى الرسائل ،مغفرة الخطايا ،حين قال لتالميذه " :ال َّ
ح القُدُسَ .من َ
غفَرت ُم لَهم
سلُكم أَنا أَيضاً)) .قا َل هذا ونَفَ َخ فيهم وقا َل لَهمُ (( :خذوا الرو َ
أُر ِ
سكُ علَيهم (يوحنا .)18-11 ،17
سكت ُم
عليهم الغُ ْفران يُم َ
َخطاياهم ت ُغفَ ُر لَهم ،و َمن أَم َ
ِ
والمرحلة الثالثة :قبل صعوده الى السماء منح يسوع سلطة ورسالة التعليم والتعميد
ماء واألَرض 13 .فاذ َهبوا
س ِ
سلطان في ال َّ
وحكم الشعب المسيحي " :إِنِي أُوليتُ ُك َّل ُ
ح القُدُس ،وع َِلموهم أَن يَحفَظوا
ب واالب ِْن والرو َ
وت َ ِ
لمذوا جَمي َع األ ُ َمم ،وع َِمدوهم ِباس ِْم اآل ِ
ُك َّل ما أَوصَيتُكُم به" (متى  .)13-13 ،13منح يسوع بالتالي السلطان وأمر ،ولكن لمن
كان كل هذا موجهاً؟ إلى التالميذ والذين اشتركوا جميعهم في كونهم رجاال .أن َمن قرر
هذا األمر لم تكن الكنيسة وال حتى البابا ،بل هو المسيح ،وهو ما يؤكده لنا اإلنجيل:
سلُهم يُبَشِرون"
" َ
ص ِعدَ ال َجبَ َل ودَعا الَّذي َن أَرادَهم هو فأَقبلوا ِإلَيهِ .لكَي يَصحَبوه ،فيُر ِ
(مرقس  .)18-18 ،8وظلت سيامة الكهنة منطلقة من الليتورجيا ومن القانون الكنسي
الذي ينص على أن من يتسلم السيامة المقدسة “مع َّمد ذكر” (القانون .)1718

األحد  :1710/1/91االحد السابع من السنة :القداس الساعة  17:15صباحا ً.
 مشاركة االب كرستوف  ،معاون كاهن الرعية سابقا في القداس االحد.
 مشاركة فرقة الموعوظين في القداس ثم زيارة البيوت.
االثنين  :1710/1/17القداس الساعة  5:77مسا ًء.
الثالثاء  :1710/1/19القداس الساعة  0:15صباحا ً.
 لقاء مع المدبِر الرسولي الساعة  5:85مسا ًء.
 لقاء الموعوظين الساعة  0:77مساء
 اجتماع لجنة السيدات بإشراف األخت كرميال الساعة  8:77مسا ًء.
 اجتماع األخوية المسيحية الجامعية الساعة  6:77مسا ًء.

االربعاء  :1097/1/11القداس الساعة  0:00مساء.
الخميس :1097/1/ 12




قداس بمشاركة االب كرستوف مع وفد مرافق ( )11الساعة  6:77مسا ًء.
اجتماع البراعم الساعة  8:77مسا ًء مع لجنة البراعم بإشراف األخت مريم.
اجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  8:87مسا ًء بإشراف األخت كرميال.

الجمعة  :1097/1/12قداس الساعة  0:00مساء.
 تدريب طلبة اول مناولة الساعة  11:77صباحا ً بإشراف األخت مريم.
 تدريب طلبة التثبيت الساعة  11:77صباحا ً بإشراف األخت شذى.
 تدريب الجوقة الساعة  8:77مسا ًء.
 محاضرة في جامعة بيت لحم  8:87 – 3:77مسا ًء.
السبت  :1710/1/10قداس الموعوظين الساعة  6:77مسا ًء.
 دعوة الشبيبة للقاء الموعوظين.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  5:77مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت مريم.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  5:77مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت شذى.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  0:77مسا ًء مع اللجنة الجامعية والشماس.
األحد  :1710/1/16االحد الثامن من السنة .القداس الساعة  17:15صباحا ً.

تنبيه زواج
ان الشاب شادي تادرس توما حنانيا يريد ان يتكلل على اآلنسة ميشل ماي كرشايسكي
من أمريكا وهذا هو التنبيه الثاني.

زيارة البيوت وتكريسها بمناسبة عيد الغطاس
بمناسبة عيد الغطاس بدأ كاهن الرعية بزيارة البيوت ليبارك بيتك وأفراد عائلتك بالماء
المقدس وتكريسها بحسب االحياء .من يرغب زيارة خاصة في موعد آخر الرجاء
االتصال مسبقا بكاهن الرعية .

